
 

Referat 

 

 

 

FAU UTØY SKOLE   

Mandag 27. januar 2014 KL. 1900-2100 
Sted: SFO rommet. 

 

Tilstede: 

Leder: Jan-Erik Frisli 

7. trinn: Knut Sverre Nilsen 5. trinn: Marius Haga 4. trinn: Espen Hegdal,  

3. trinn: Janne Vang, 2. trinn:,Lidvar Vang 1. trinn: Christine Steinsli, Mona Dahle. 

 

Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen godkjent 

 

Godkjenning av referat fra møte 28.10. og 25.11, og underskrift av protokoll. 

Godkjent og underskrevet 

 

Orientering fra IKFU. 

 IKFU jobber videre med saken om SFO og antall timer som gjelder for halvplass. 

 Hvordan få tak i skolen i en krise situasjon? Det er viktig at skolene har rutiner slik at 

foreldre kan være sikre på at de får kontakt med skolen til en hver tid. 

 Det er storforeldremøte og ekstraordinært årsmøte i IKFU 1. april. Ekstraordinært 

årsmøte skyldes vedtektsendringer. 

 

 

Sak 17 – 12/13 Bygningsmessige utbedringer på skolen. 
Vi har ikke fått med tiltaksprosjektet sanitæranlegg/inngangsparti i nytt budsjettår,  

2014. Rektor følger opp saken. FAU følger opp saken. 

 

 

Sak 18 – 12/13 Aktivitetsapparater på skolen, akebakke og skøytebane. 

 Akebakken, kabelen er lagt i jorda.  

 Skøytebanen, Frigg tar kostnaden i år med å legge kant rundt skøytebanen denne 

vinteren. Må prøver å finne en annen løsning til neste år. Frigg følger opp saken. 

 Har fått nei fra Gjensidige stiftelsen. 

    

Sak 19 – 12/13 Et bedre FAU 

FAU-permen, Marius har jobbet med denne. Han har laget en oppdatert versjon av 

dokumentene og referatene i årshjulpermen. Til neste gang se på det Marius har lagt ut på 

denne linken:  

 

http://www.rv17.no/prosjekter/oynheim/?side=202 

 

  

Sak 21 – 13/14 Gang- og sykkelveg langs fv. 755. 

Kommunen har ei prioriteringsliste der er strekningen Utøy – Nessplassen har 3. prioritert. 

Strekningen Tømte- Øynheim har 5. prioritet.  

 

 

 

http://www.rv17.no/prosjekter/oynheim/?side=202


 

Sak 22 – 13/14 Etablering av skolemiljøutvalg. 

På SU møte i november ble det bestemt at det etableres et skolemiljøutvalg. Her må vi ha to 

foreldrerepresentanter i tillegg til medlemmene i SU.  Mona Dahle sier seg villig til å sitte i 

utvalget. Oppfordringen går til foreldrerådet er det noen av foreldrene som kan tenke seg å ta 

den siste plassen i utvalget. Interesserte melder seg til leder i FAU Jan- Erik Frisli innen 1. 

mars. 

 

FAU går imot at FAU og SU/skolemiljøutvalgsmøte holdes samme kveld. 

 

Sak 24 – 13/14 Evaluering av juleavslutningen. 
Bra arrangement. Forespørselen til FAU om å bidra på årets avslutning kom vel sent. Det må 

avklares hvem som er arrangør. FAU eller skolen? FAU stiller seg positivt til å være med å 

arrangere juleavslutning. 

 

 

 

Gjennomgang av FAU-arrangement resten av året. 

Storforeldre møte 31.03.14 Tema hjem-skole samarbeid. FAU ordner kaffe og kaker.
 

 

 

 

Husk at neste FAU møte er mandag 03.03.14 

 

 

 


